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Overzicht van Joule-cijferlijsten 

De Joule-cijferlijst is een alternatieve beoordelingsoptie voor het standaard Grader-rapport van Moodle. Je kunt 

eenvoudig schakelen tussen cijferlijsten via het menu Ga naar boven aan het scherm. Een vereenvoudigde 

weergave bevat voor elke student categorieën en cursustotalen. Je kunt cijfercategorieën instellen, opdrachten 

verplaatsen en activiteiten eenvoudiger dan ooit beoordelen. Nieuwe acties voor kolommen en rijen maken 

beoordeling nog gemakkelijker. Leraren kunnen nu rechtstreeks vanuit de cijferlijst bijvoorbeeld berichten 

verzenden naar studenten en alle cijfers in een kolom in één keer wijzigen. 

Voordelen van Joule-cijferlijsten 
Nieuwe ervaring: 

• Bekijk de cijferlijst met een eenvoudige landingspagina met cijferlijstcategorieën en cursustotalen. 

• Je kunt direct zien of cijferlijstcategorieën als weging zijn verwerkt in het cursustotaal. 

• Navigeer naar andere cijferlijstcategorieën met pijlen en een Ga naar-menu. 

• Voer via een eenvoudig menu acties uit op kolommen en rijen van cijferlijsten. 

 

Meer mogelijkheden: 

• Een bericht sturen naar alle studenten in een kolom waarvan het cijfer in een bepaald bereikt ligt. 

• Een bericht sturen naar alle studenten in een kolom die de opdracht niet hebben voltooid. 

• Alle cijfers in een kolom instellen op een bepaalde waarde (en hierbij rijen met bestaande waarden 

desgewenst uitsluiten). 

• Snel alle cijfers in een bestaande kolom wijzigen (en/of lege cijfers instellen op '0', indien gewenst). 

• Een cijferlijstkolom weergeven of verbergen (studenten kunnen verborgen kolommen niet zien en de 

kolommen worden niet meegenomen in het cursustotaal). 

• Een activiteit naar een andere cijferlijstcategorie verplaatsen. 

• Snel alle cijfers van een bepaalde student wijzigen (en lege cijfers instellen op '0', indien gewenst). 

• Een bericht sturen naar een individuele student. 

• De Joule-cijferlijst is een alternatieve beoordelingsoptie voor het Grader-rapport van Moodle. 

 

Documentatie voor leraren over de Joule-cijferlijst 
De Joule-cijferlijst is ontworpen om het werken met cijferlijsten te vereenvoudigen. Zo zijn de 

standaardweergaven verbeterd en kun je sneller werken omdat bepaalde acties direct vanuit de cijferlijst 

kunnen worden uitgevoerd. 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
5 
 

De Joule-cijferlijst weergeven 
Navigeer naar het blok Instellingen en selecteer Cursusbeheer > Cijfers. 

Als de Joule-cijferlijst niet wordt weergegeven, kun je de lijst selecteren in de navigatielijst aan het begin van de 

pagina. Een andere mogelijkheid is om de link Joule-cijferlijst te selecteren onder het tabblad Bekijken. 

 

 

 
De sitebeheerder kan de Joule-cijferlijst instellen als de standaardkeuze, zodat de lijst automatisch wordt 

weergegeven wanneer je Cijfers opent. 

Niet-gecategoriseerde items 
Klik op Toon niet-gecategoriseerde items of Verberg niet-gecategoriseerde items om niet-gecategoriseerde items 

weer te geven of te verbergen in de Joule-cijferlijst. Op deze manier kun je de Joule-cijferlijst stroomlijnen en wat 

overzichtelijker maken. Je kunt zelf bepalen wat er wordt weergegeven; alleen categorietotalen of alle items. 

Navigatie 
Je kunt eenvoudig door categorieën navigeren via de vervolgkeuzelijst en de pijlen 'Volgende' en 'Vorige'. 

Cijfers invoeren 
Je kunt in de lege cellen cijfers invoeren als punten, percentages en/of letters. Druk op Enter of klik in een 

andere cel om het cijfer op te slaan. 

 

 
Cijfers die je invoert in de cijferlijst vervangen cijfers die zijn ingevoerd in het Module Grader-rapport voor elke 

activiteit, evenals cijfers die automatisch worden toegekend. Als een student een test nogmaals maakt nadat er 

een cijfer is ingevoerd in de cijferlijst, wordt het nieuwe testcijfer niet gebruikt in plaats van het cijfer dat is 

ingevoerd in de cijferlijst, zelfs niet als het hoger is. 
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Gebruik de Tab-toets om snel door de velden te bladeren. 
 

 
Waarden voor cijfers in de vorm van letters kun je opgeven in het blok Instellingen, onder Cursusbeheer > 

Cijfers > Cijferbeheer > Letters of Sitebeheer > Cijfers > Letters. Lettercijfers die je invoert in de Joule-cijferlijst 

gebruiken het gemiddelde van het bereik dat is toegewezen aan de letter. Als een student bijvoorbeeld een A 

krijgt voor een activiteit en het cijferbereik voor de letter A is ingesteld op 90-93%, wordt de cijferwaarde 91,5 

ingevoerd. Als voor de opdracht maar 50 punten kunnen worden gehaald, neem je de 93% en vermenigvuldig 

je dat percentage met het totale aantal mogelijke punten, in dit geval 50 (0,93 x 50=46,5). De student krijgt dan 

46,5 punten van de 50 voor de opdracht als er een A wordt ingevoerd in de cijferlijst. 

 

Kolomacties 
Het werken met Joule-cijferlijsten is productiever omdat er acties beschikbaar zijn waarmee je cijfers aan 
meerdere studenten tegelijk kunt geven en berichten aan meerdere mensen kunt versturen. Je kunt de 
beschikbare acties weergeven door te klikken op het actiepictogram in de rijen en kolommen. De onderstaande 
acties zijn beschikbaar voor kolommen. Sommige acties zijn alleen beschikbaar als je categorieën bekijkt en 
anderen alleen voor items binnen categorieën. 

• Joule Grader: ga naar de Joule Grader. 
• Module Grader: ga naar de cijfers voor activiteiten om gedetailleerde resultaten te bekijken. 
• Kolom Grader: hiermee kun je in één keer cijfers voor activiteiten invoeren voor alle cursusdeelnemers. 
• Bericht aan deelnemers die activiteit nog niet hebben voltooid: hiermee kun je een bericht sturen naar 

alle deelnemers die een bepaalde activiteit niet hebben voltooid. 
• Bericht aan cijferbereik: hiermee kun je een cijferbereik instellen om een speciaal bericht te sturen naar 

studenten met een cijfer dat binnen dat bereik ligt. 
• Wijzig alle cijfers in deze kolom in: gebruik deze functie om alle cijfers voor een activiteit te wijzigen. Als 

bijna alle studenten hetzelfde cijfer hebben gekregen, kun je deze functie gebruiken om tijd te besparen 
door alleen de uitzonderingen in te voeren. 

• Schakel tussen zichtbaar/verborgen (Momenteel zichtbaar/verborgen): hiermee kun je het cijfer voor 
de activiteit weergeven/verbergen voor studenten. 

• Verplaats dit naar een andere cijferlijstcategorie: hiermee kun je het item naar een andere categorie in 
de cijferlijst verplaatsen. 

De actie Joule Grader 
Selecteer deze actie om naar de Joule Grader te gaan. 
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De actie Module Grader 
Selecteer deze actie om naar functie voor het beoordelen van activiteiten te gaan. 

De actie Kolom Grader  
Hiermee open je de Kolom Grader en kun je eenvoudig alle studenten in de kolom een cijfer geven. Voer cijfers 
in en selecteer Vink aan om lege cellen te maken = 0 om nullen weer te geven in alle cellen waarin nog geen 
cijfer is ingevoerd. Klik op Bewaar wanneer je klaar bent in de Kolom Grader. 

 
 

Gebruik de Tab-toets om snel door de velden te bladeren. 
  

De actie Bericht aan deelnemers die activiteit nog niet hebben voltooid 
Hiermee kun je een bericht sturen naar alle studenten die de activiteit niet hebben voltooid. Alle studenten 
waarvoor geen cijfer is ingevoerd voor de activiteit, worden automatisch toegevoegd als ontvanger van het 
bericht. Geef de ontvangers op, en typ een onderwerp en tekst voor het bericht. Klik op Verstuur om het bericht 
te versturen naar alle studenten die geen cijfer hebben voor de activiteit. 

De actie Bericht aan cijferbereik 
Hiermee kun je een bericht sturen naar alle studenten met een cijfer in een bepaald bereikt. Dit kan een goed of 
een slecht cijfer zijn. Voer het cijferbereik voor het bericht in en klik op Bewaar. 
Bepaal de ontvangers via de link Voeg ontvangers toe en/of de X naast een naam. Typ een onderwerp en tekst 
voor het bericht, en klik op Verstuur om het bericht te verzenden. 

De actie Wijzig alle cijfers in deze kolom in... 
Hiermee kun je alle cijfers in een kolom wijzigen in een ander cijfer. Selecteer Negeer cellen met bestaande 
waarden om waarden die al zijn ingevoerd in een kolom ongewijzigd te laten. Schakel deze optie uit om alle 
waarden te vervangen door de waarde die je invoert. Gebruik deze optie om uitzonderingen in te voeren. Typ 
het cijfer waarmee je alle cijfers in de kolom wilt vervangen en klik op Bewaar als je klaar bent 

De actie Schakel tussen zichtbaar/verborgen (Momenteel zichtbaar/verborgen) 
Geef aan of deze activiteit al dan niet zichtbaar moet zijn voor studenten. Wanneer je op deze optie klikt in het 
menu, wordt de zichtbaarheid aangepast zonder dat je de wijziging hoeft op te slaan. 

De actie Verplaats dit naar een andere cijferlijstcategorie 
Gebruik deze actie om een item naar een andere categorie te verplaatsen zonder dat je het Grader-rapport van 
Moodle hoeft te gebruiken. Selecteer de categorie waarnaar je het item wilt verplaatsen. 
Klik op Bewaar als je klaar bent. 
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Rijacties 
Het werken met Joule-cijferlijsten is productiever omdat er acties beschikbaar zijn waarmee je cijfers aan 
meerdere studenten tegelijk kunt geven en berichten aan meerdere mensen kunt versturen. Klik op het 
actiepictogram naast de naam van een student en selecteer de optie Rij Grader of Bericht aan student om alle 
activiteiten voor de student te beoordelen of om hem/haar een bericht te sturen. 

De actie Rij Grader 
Hiermee kun je voor één student tegelijk cijfers bekijken en aanpassen. Met de Rij Grader kun je snel cijfers 
invoeren voor alle opdrachten van een student. Daarnaast heb je de mogelijkheid om lege cellen op nul te 
zetten door de betreffende optie in te schakelen. Voer het cijfer voor de verschillende activiteiten van de student 
in. Als je klaar bent, klik je op Bewaar. 

 

 
Gebruik de Tab-toets om snel door de velden te bladeren. 
 

De actie Bericht aan student 
Kies deze actie om alleen een bericht naar de betreffende student te sturen. 

Sorteren 
Je kunt studenten ordenen op naam, cijfer en groep. 

Op naam 
Sorteer studenten op Achternaam of Voornaam door op de betreffende link boven de lijst met namen te klikken. 

Klik op de naam van een student om het profiel van de student te bekijken. 

Op cijfer 
Klik boven aan een kolom op de cursuscategorie of itemlink om de cijfers in de kolom oplopend/aflopend te 

sorteren. 

Op groep 
Sorteer studenten op de groepen waarvan ze deel uitmaken voor groepsbeoordeling via het menu Deelnemers. 
Als er groepen zijn gedefinieerd in de cursus, is de vervolgkeuzelijst Alle deelnemers beschikbaar. Klik op de 
vervolgkeuzelijst of gebruik de pijlen 'Volgende' en 'Vorige' om te navigeren tussen groepen. Selecteer een 
groep in de lijst om alleen de studenten van die groep weer te geven in de Joule-cijferlijst. 
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De vervolgkeuzelijst Alle deelnemers wordt alleen weergegeven als er groepen zijn gedefinieerd in de cursus. 

Mijn voorkeuren 
Leraren kunnen instellingen aanpassen via het tabblad Mijn voorkeuren in de Joule-cijferlijst. 

Navigeer naar het tabblad Mijn voorkeuren en selecteer Joule-cijferlijst in de vervolgkeuzelijst. Als je geen 

tabblad Mijn voorkeuren ziet, selecteer je in de vervolgkeuzelijst Mijn voorkeuren: Joule-cijferlijst. 

Toon/verberg schakelaars 

 

De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd: 

• Toon berekeningen:Als deze optie is ingeschakeld en wijzigen mogelijk is, wordt er voor elk 
beoordelingsitem en cijfercategorie een pictogram van een rekenmachine weergegeven, inclusief knopinfo 
voor berekende items en een visuele indicatie dat een kolom is berekend. 

• Toon toon/verberg-icoontjes:Als deze optie is ingeschakeld en wijzigen mogelijk is, wordt er voor ieder 
cijfer een pictogram voor het weergeven/verbergen van het cijfer weergegeven om zo de zichtbaarheid 
voor de student te bepalen. 

• Toon kolomgemiddelden:Als deze optie is ingeschakeld, bevat de Joule-cijferlijst een extra rij met daarin 
het gemiddelde voor elke categorie en elk beoordelingsitem. 

• Toon blokkeringen:Als deze optie is ingeschakeld en wijzigen mogelijk is, wordt er voor ieder cijfer een 
pictogram voor het vergrendelen/ontgrendelen van het cijfer weergegeven om te bepalen of het cijfer 
automatisch kan worden bijgewerkt door de bijbehorende activiteit. 

• Toon gebruikersprofielafbeeldingen:Met deze optie bepaal je of afbeeldingen van gebruikersprofielen al 
dan niet worden weergegeven. 

• Toon bereik:Als deze optie is ingeschakeld, bevat de Joule-cijferlijst een extra rij met daarin het bereik 
voor elke categorie en elk beoordelingsitem. 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
10 
 

Speciale rijen 
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd: 

• Hoe marges tonen:Deze instelling bepaalt of het bereik wordt weergegeven als echte cijfers, percentages 
of letters, of dat het weergavetype voor de categorie of het beoordelingsitem wordt gebruikt (overerven). 

• Aantal decimalen in marges:Deze instelling bepaalt het aantal decimalen dat wordt weergegeven voor 
elk bereik of dat de algemene instelling voor decimalen voor de categorie of het beoordelingsitem wordt 
gebruikt (overerven). 

• Opmaak kolom gemiddelden:Deze instelling bepaalt of het gemiddelde wordt weergegeven als echte 
cijfers, percentages of letters, of dat het weergavetype voor de categorie of het beoordelingsitem wordt 
gebruikt (overerven). 

• Decimalen in kolom gemiddelden:Deze instelling bepaalt het aantal decimalen dat wordt weergegeven 
voor elk gemiddelde of dat de algemene instelling voor decimalen voor de categorie of het 
beoordelingsitem wordt gebruikt (overerven). 

• Beoordelingen opgenomen in gemiddelde:Deze instelling bepaalt of cellen zonder cijfer moeten worden 
meegenomen bij het berekenen van het gemiddelde voor elke categorie of elk beoordelingsitem. 

• Toon het aantal cijfers in gemiddelden:Als deze optie is ingeschakeld, wordt het aantal cijfers voor het 
berekenen van het gemiddelde tussen haakjes vermeld bij elk gemiddelde. 

Algemeen 
De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd: 

• Aantal leerlingen per pagina:Deze instelling bepaalt het aantal studenten dat per pagina wordt 
weergegeven in de Joule-cijferlijst. 

• Aggregatiepositie:Deze instelling bepaalt of de totaalkolommen voor categorieën en cursussen als eerste 
of als laatste worden weergegeven in de cijferlijstrapporten. 

• AJAX inschakelen:schakel deze optie in om een laag met AJAX-functionaliteit toe te voegen aan de 
Joule-cijferlijst, waardoor veelvoorkomende bewerkingen worden vereenvoudigd en versneld. Dit werkt 
alleen als Javascript is ingeschakeld in de browser van de gebruiker. Deze optie is ingesteld op 'Ja' omdat 
AJAX vereist is voor de Joule-cijferlijst. 

 

Klik op Bewaar de wijzigingen om deze instellingen toe te passen als je klaar bent of klik op Annuleer om 

eventuele wijzigingen ongedaan te maken en verder te gaan. 
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Overzicht van Joule Grader 

Joule Grader is een alternatieve manier om cijfers te geven waarbij leraren de ingeleverde opdracht van een 
student kunnen weergeven, beoordelen en downloaden een vereenvoudigde interface met twee deelvensters 
die naar eigen wens kan worden aangepast. Een student kan alleen de eigen inzendingen zien, samen met het 
cijfer voor een bepaalde activiteit. Joule Grader biedt zowel leraren als studenten de gelegenheid een discussie 
te starten over een bepaald cijfer of een bepaalde inzending. Bovendien geeft joule Grader de leraar en student 
de kans om geavanceerde beoordelingsmethoden te raadplegen/gebruiken (alleen leraren) voor een activiteit in 
een deelvenster van de functie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beoordeling met rubrieken. 

Documentatie voor leraren over Joule Grader 

Activiteiten beoordelen met joule Grader 
Je kunt eenvoudig activiteiten bekijken en beoordelen die door gebruikers zijn ingeleverd via joule Grader. Log 
in bij de site en navigeer naar het blok Instellingen en selecteer Cursusbeheer > joule Grader. Op dit moment 
worden alleen de onderdelen Opdrachten en Geavanceerde forums ondersteund in joule Grader. 
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De pagina joule Grader wordt geopend, waar je ingeleverde opdrachten kunt weergeven, beoordelen en 
doorbladeren. Je kunt beoordelen met eenvoudige of geavanceerde beoordelingsmethoden en opmerkingen 
toevoegen terwijl je de opmerkingen leest die studenten hebben gemaakt. Klik op Toon activiteiten die 
beoordeeld moeten worden om te filteren op activiteiten die nog niet zijn beoordeeld. Je kunt het formaat van 
de deelvensters aanpassen door de splitsbalk te slepen. 
Het scherm van joule Grader wordt in eerste instantie altijd schermvullend weergegeven. Als je de 
schermvullende modus niet wilt gebruiken, klik je op Verlaat volledig scherm om terug te gaan naar de normale 
weergave van de Grader binnen de cursus. Je kunt ook op Keer terug naar cursus klikken om de Grader af te 
sluiten en terug te gaan naar de startpagina van de cursus. 

Gebruik de pijl-links en pijl-rechts of de vervolgkeuzelijst om te navigeren tussen activiteiten die moeten worden 
beoordeeld. 

Navigeer tussen studenten in de cursus om te kijken of ze iets hebben ingeleverd dat moet worden beoordeeld. 

Voer een cijfer in voor de opdracht van de geselecteerde student. Het cijfer wordt automatisch overgebracht 
naar de cijferlijst. De gekozen beoordelingsmethode bepaalt welke opties hier beschikbaar zijn. Typ het cijfer en 
eventueel een opmerking in het vak Algemene feedback. Klik op Bewaar cijfer en volgende om het cijfer op te 
slaan voor de student en naar de volgende student te gaan die de geselecteerde opdracht heeft ingeleverd. 
 
Er zijn twee tekstinvoervakken: Algemene feedback en Opmerkingen activiteit. 

De optie Feedback moet zijn ingesteld op ja in de activiteiteninstellingen om de algemene feedback weer te 
geven in joule Grader voor gebruik door de student en de leraar. De leraar ziet algemene feedback, als de 
bijbehorende optie is ingeschakeld, ongeacht of studenten werk hebben ingeleverd. Feedback wordt 
weergegeven in de joule Grader, de Joule-cijferlijst en op de pagina Opdracht. Algemene feedback voor 
opdrachten wordt weergegeven in het Grader-rapport en in het Module Grader-rapport. Feedback voor 
geavanceerde forums wordt echter alleen weergegeven in joule Grader en in de cijferlijst. 
De optie Opmerkingen bij ingestuurde opdrachten moet zijn ingesteld op ja om de opmerkingen voor activiteiten 
weer te geven in de Grader voor gebruik door studenten en de leraar. De leraar ziet de opmerkingen voor 
activiteiten in de joule Grader pas nadat studenten de opdracht hebben ingeleverd, zelfs als de optie 
Opmerkingen bij ingestuurde opdrachten is ingesteld op Ja in de activiteiteninstellingen. Deze uitwisseling van 
opmerkingen wordt weergegeven in de joule Grader onder Opmerkingen activiteit en in de kolom Opmerkingen 
insturen in de functie voor het beoordelen van activiteiten. De opmerkingen worden niet opgenomen in de 
cijferlijst. Je krijgt geen melding als er een opmerking wordt geplaatst. 
 
Activiteitenopmerkingen zijn beschikbaar voor zowel geavanceerde forums als opdrachten. Wel is het zo dat 
opmerkingen alleen worden gesynchroniseerd voor opdrachten en kunnen worden uitgeschakeld in de 
instellingen voor opdrachten. Activiteitenopmerkingen zijn altijd ingeschakeld voor geavanceerde forums. 
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Feedbackbestanden bevinden zich in het gedeelte Cijfer, onder het gebied voor het invoeren van algemene 
feedback.. De optie wordt alleen weergegeven in de joule Grader als deze is ingesteld op ja in de instellingen 
van de opdracht. Feedbackbestanden zijn niet beschikbaar voor geavanceerde forums. Als deze optie is 
ingeschakeld, kunnen bestanden worden geüpload vanuit de joule Grader of de functie voor het beoordelen van 
activiteiten. De feedbackbestanden worden ook opgenomen in het gebruikersrapport. 
 

Documentatie voor studenten over Joule Grader 

Beoordeelde opdrachten bekijken 
Gebruik joule Grader om opdrachten te bekijken die zijn beoordeeld door leraren. 

Log in bij de site en navigeer naar het blok Instellingen en selecteer joule Grader. 

 

 
De pagina joule Grader wordt geopend, waar je beoordeelde opdrachten kunt weergeven en doorbladeren. Je 

kunt ook opmerkingen van de leraar bekijken en eventueel reageren. Klik en versleep de splitsbalk om de 

deelvensters op de gewenste breedte in te stellen. De instelling van de deelvensters wordt niet opgeslagen. 

Je kunt de Grader zonder al te veel afleiding weergeven door op Volledig scherm te klikken. De blokken en 

menu's worden dan tijdelijk verborgen. De Grader wordt de eerste keer altijd schermvullend geopend, maar je 

kunt teruggaan naar de cursus door te klikken op Keer terug naar cursus. Je kunt de schermvullende modus ook 

verlaten en in joule Grader blijven door op de knop Verlaat volledig scherm te klikken. Deze instelling wordt wel 

opgeslagen, wat betekent dat de laatste weergave wordt hersteld wanneer je joule Grader de volgende keer opent. 

Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts of de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek om door de beoordeelde 

opdrachten te bladeren. 

Het cijfer voor de activiteit vind je in het gebied Beoordelen, onder de navigatie-elementen. Algemene feedback 

van de leraar kun je lezen in het gebied Beoordelen en op de pagina van de activiteit. 
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Zowel de gebruiker als de leraar mag opmerkingen toevoegen in het opmerkingengebied van de activiteit. Deze 

opmerkingen vormen een dialoog tussen de gebruiker en de leraar, en zijn niet hetzelfde als algemene 

feedback. Je krijgt geen melding als er een opmerking wordt geplaatst. 

Je kunt opmerkingen toevoegen en deze verzenden door tekst in het vak te typen en op Bewaar notitie te 

klikken. De opmerking wordt aan de lijst hierboven toegevoegd. Je kunt de uitwisseling van opmerkingen ook 

vinden in het gebied Opmerkingen insturen van de activiteit. 

Overzicht van Joule-rapporten 

Met behulp van rapporten kan een gebruiker (student, leraar of beheerder) gegevens bekijken van activiteiten in 
een cursus of groep cursussen die relevant zijn voor de gebruiker. Er zijn zes categorieën met rapporten in 
Joule 2, elk met een aantal rapporten: 

• Cursusrapporten: Deze rapporten geven basisinformatie over de deelname van studenten aan 
cursusactiviteiten. 

• Correlatierapporten: In deze rapporten worden cijfers in de cursus vergeleken met de mate van 
betrokkenheid bij activiteiten. 

• Uitzonderingsrapporten: De uitzonderingsrapporten worden gebruikt door leraren om bij te houden welke 
studenten niet meedoen aan de cursusactiviteiten en die mogelijk ondersteuning nodig hebben. 

• Studentenweergaverapporten: deze rapporten worden gebruikt door leraren om te kijken wat specifieke 
studenten doen in een cursus en om een beeld te krijgen van de voortgang van individuen. 

• Beheerrapporten: Deze rapporten bevatten verzamelde gegevens voor sitebeheerders en 
afdelingshoofden over cursussen en programma's als geheel. 

• Studentenrapporten: Deze rapporten zijn bedoeld voor de student en geven informatie over hun activiteit in 
de cursus; daarnaast bevatten ze een compilatie van alle gegevens voor specifieke activiteiten in de cursus. 

• Vergelijkingsrapporten: in deze rapporten wordt voor de verschillende studenten een vergelijking 
gemaakt tussen de betrokkenheid, cijfers, voltooiing en correlatie van de leraren. In Joule-
vergelijkingsrapporten worden ook gegevens op siteniveau verzameld, waardoor programmabeheerders 
vergelijkende gegevens van cursussen en leraren kunnen bekijken. 

 

Functies van Joule-rapporten 

 
In Joule-rapporten worden gegevens opgenomen die bij elkaar zijn gebracht met het blok Verzamel. Raadpleeg 
de Collect Block Manual voor meer informatie over het configureren en instellen van gegevensverzameling. 

Aanpassingen van Joule-rapporten tussen Joule en Joule 2 

In Joule 2 is de rapportagefunctie ingrijpend gewijzigd.Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd 
in rapporten in Joule 2: 

1. De vormgeving en werking zijn aangepast en gebaseerd op een dashboardinterface met de look-and-feel 
van AJAX. 

2. Rapporten samengevoegd tot een navigatielink binnen de blokken Instellingen en Navigatie, evenals het 
blok Joule-rapporten in 1.x. 
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3. De groep met aggregatierapporten is verwijderd. 
4. De naam van de categorie Betrokkenheidsrapporten is gewijzigd in Samenwerkingsrapporten. 
5. Er zijn vier nieuwe rapportcategorieën toegevoegd: 

1. Studentenweergave 
2. Beheer 
3. Uitzondering 
4. Student 

6. Nieuwe rapporten in elke categorie. 
7. Beheerders hebben nu toegang tot een rapportengenerator waarmee ze ad hoc rapporten kunnen maken 

op basis van een SQL-query. 

Voordelen van Joule-rapporten 

Joule-rapporten bieden deze voordelen: 

• Resultaten filteren op basis van cijfergegevens en gegevens van het lezen/posten van berichten. 
• Cijfers van studenten bekijken in de context van de betrokkenheid bij een activiteit (het aantal keren dat 

studenten de activiteit hebben bekeken, een bericht hebben gepost, etc.). 
• Geavanceerde filters maken het mogelijk inzicht te krijgen in de prestaties van studenten voor: 

• De complete site 
• Een categorie cursussen of afdeling/studierichting 
• Cursussen 
• Gedeelten van een cursus 
• Gedeelten van de cijferlijst 

Documentatie voor studenten over Joule-rapporten 

Rapporten weergeven 
In Joule 2 zijn Joule-rapporten toegankelijk via de link Joule-rapporten in het blok Instellingen. Klik op de 
link Joule-rapporten om het bijbehorende dashboard weer te geven. 
 

 

Rapporten exporteren 
Je kunt voor alle rapporten gegevens in tabelvorm exporteren naar een CSV-bestand. Dit kan via de 
vervolgkeuzelijst Export onder aan de pagina. Afhankelijk van de instellingen van de browser, wordt de 
gebruiker gevraagd het bestand te openen of op te slaan. 
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Studentenrapporten 
Studentenrapporten geven informatie over de activiteit van een bepaalde student binnen de cursus; daarnaast 
bevatten ze een compilatie van alle gegevens voor specifieke activiteiten in de cursus. Het is mogelijk dat een 
leraar niet alle activiteiten gebruikt in een cursus die worden genoemd in de vervolgkeuzelijst Selecteer rapport. 
In dat geval wordt er een leeg rapport gegenereerd voor die specifieke, niet-gebruikte activiteit. 

Veelgebruikte filters 
Dit zijn filters die veel worden gebruikt voor cursusrapporten: 

• Cijfercategorie: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten binnen een specifieke cijfercategorie in de cijferlijst van de cursus. De optie Cursuscategorie in 
de vervolgkeuzelijst verwijst naar de algehele cijfercategorie voor de cursus. 

• Secties: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van activiteiten 
binnen een specifieke sectie van de cursus. Een sectie verwijst naar een onderwerp, week of map, 
afhankelijk van de cursusopmaak. 

Activiteitscijfers 
Het rapport Activiteitscijfers geeft een eenvoudig overzicht van de cijfers voor activiteiten binnen de cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Type activiteit: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten binnen de cursus die van het geselecteerde type zijn. 

 

Activiteitsweergaven 
Het rapport Activiteitsweergaven geeft een beknopt overzicht van het aantal keren dat je activiteiten in de 
cursus hebt bekeken. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Laatst bekeken: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten binnen de cursus die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums, 
zijn weergegeven. 

Ingestuurde opdrachten 
Het rapport Ingestuurde opdrachten geeft een overzicht van alle inleverde opdrachten in de cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Opdracht: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde opdracht binnen de cursus. 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
17 
 

• Einddatum: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
opdrachten in de cursus met een einddatum die na of vóór de opgegeven datum en tijd ligt of tussen twee 
opgegeven datums. 

• Verzenddatum: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
opdrachten in de cursus die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en 
tijden, moeten zijn ingeleverd. 

Dashboard 
Het dashboard is een beknopte weergave van de grafiek met recente activiteiten en is bedoeld om studenten 
visueel te laten zien wat hun activiteitsniveau is in de cursus. 

Forumberichten 
Het rapport Forumberichten geeft een overzicht van alle forums, en het totale aantal berichten en discussies dat 
je aan deze forums hebt bijgedragen. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Forum: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaald forum binnen de cursus. 

• Laatste bericht: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
forums waarop na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums, het laatste 
bericht is gepubliceerd. 

Woordenlijstberichten 
Het rapport Woordenlijstberichten geeft een overzicht van alle woordenlijsten en het totale aantal berichten dat 
je aan elk van deze woordenlijsten hebt bijgedragen. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Woordenlijst: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde woordenlijst binnen de cursus. 

• Laatste bericht: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
woordenlijsten waaraan na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums, het 
laatste bericht is gepubliceerd. 

Competenties 
Het rapport Competenties geeft een overzicht van alle activiteiten in de cursus die zijn gekoppeld aan een 
competentie en wat jouw beoordeling is voor elke competentie en activiteit. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Beoordeeld op: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums, zijn beoordeeld. 
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Testinzendingen 
Het rapport Testinzendingen bevat al je pogingen voor elke test in de cursus, plus het cijfer voor de testen en 
het eindcijfer. Hiermee krijg je een goed beeld van je prestaties voor testen in de cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Test: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een bepaalde 
test binnen de cursus. 

• Tijdstempel poging: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens 
van testen waarvoor na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, 
een poging is verzonden. 

 

Recente activiteit 
Het rapport Recente activiteit geeft een overzicht van alle activiteiten die je hebt gehad binnen de cursus die 
door Joule aan leraren worden gemeld. Je krijgt zo een goed beeld van wat je hebt gedaan en wat je leraar ziet 
dat je hebt gedaan. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Tijdstempel: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, 
hebben plaatsgevonden. 

Naamlijst 
In het rapport Naamlijst kan de student zien wanneer ze een activiteit in een sectie van de cursus of een 
bepaalde activiteit het laatst hebben geopend. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Het rapport Naamlijst verschilt van de andere cursusrapporten omdat je alleen het volgende filter kunt gebruiken: 

• Laatste bezoek: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gebruikers die na 
of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, geregistreerde interactie 
met een activiteit in de cursus hebben gehad. 

 

SCORM's 
Het rapport SCORMs geeft een overzicht van alle SCORM-pakketten in de cursus, samen met al je pogingen 
voor elke sectie van de SCORM (wat een sco wordt genoemd). Elke regel bevat het cijfer, de totale tijd en het 
laatste bezoek. 
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RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• SCORM-pakket: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
een bepaald SCORM-pakket binnen de cursus. 

• Laatste bezoek: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
SCORM-pakketten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums, voor het 
laatst zijn geopend. 

 

Wiki-berichten 
Het rapport Wiki-berichten geeft een beknopt overzicht van alle wiki's in de cursus, en hoeveel pagina's en 
berichten je in elke wiki hebt gemaakt. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Het rapport Wiki-berichten biedt geen ondersteuning voor het filter Cijfercategorie, maar je kunt wel de 
volgende specifieke filters instellen: 
• Wiki: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een bepaalde 

wiki binnen de cursus. 
• Laatste bericht: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 

wiki's waarvoor na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, een 
bericht is geplaatst. 

 

Documentatie voor leraren over Joule-rapporten 

 
Rapporten zijn afhankelijk van zogenaamde verzamelaars 
Rapporten zijn afhankelijk van het blok Verzamel dat door de beheerder van Joule wordt geconfigureerd. De 
verzamelaars worden op regelmatige basis uitgevoerd, zoals vastgesteld door de beheerder. Meestal worden 
ze om de twee uur uitgevoerd. Er worden geen gegevens van verborgen opdrachten verzameld door 
verzamelaars. Als je een verborgen opdracht weer zichtbaar maakt, bevatten Joule-rapporten pas weer 
gegevens van die opdracht nadat de verzamelaar is uitgevoerd en gegevens van de opdracht heeft verzameld. 
Het kan wel enkele uren duren voordat rapportgegevens beschikbaar komen van opdrachten die je weer 
zichtbaar hebt gemaakt. Afhankelijk van het ingestelde interval, duurt het sowieso ongeveer twee uur voordat 
rapportgegevens beschikbaar komen. 
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Rapporten weergeven 
In Joule 2 zijn Joule-rapporten toegankelijk via de link Joule-rapporten in het blok Instellingen. Klik op de 
link Joule-rapporten om het bijbehorende dashboard weer te geven. 

 

Rapporten exporteren 
Je kunt voor alle rapporten gegevens in tabelvorm exporteren naar een CSV-bestand. Dit kan via de 
vervolgkeuzelijst Export onder aan de pagina. 
Afhankelijk van de instellingen van de browser, wordt de gebruiker gevraagd het bestand te openen of op te slaan. 

Rapportacties 
De rapportcategorieën Cursusrapporten, Uitzonderingsrapporten en Studentenweergaverapporten hebben een 
vervolgkeuzelijst Actie onder de kolom Kies van een rapport. Deze vervolgkeuzelijst Actie kun je gebruiken om 
een actie uit te voeren op de student die wordt genoemd in de kolom Gebruiker van een geselecteerde regel.  
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De huidige actie is: 
• Stuur bericht naar student: gebruik deze actie om een e-mail naar de student te sturen. Het bericht wordt 

verzonden naar het externe e-mailadres van de gebruiker dat in zijn of haar profiel is opgegeven. 
Als je een actie wilt uitvoeren voor een student, schakel je het selectievakje in de kolom Kies in en selecteer je 
de gewenste actie in de vervolgkeuzelijst Actie . 

Een bericht sturen naar een of meer studenten 
Als je een bericht wilt sturen naar een of meer studenten, schakel je in de kolom Kies het selectievakje in van 
de student of studenten die je een bericht wilt sturen. Selecteer vervolgens de actie Stuur bericht naar 
student in de vervolgkeuzelijst Actie. 
Er verschijnt nu een voorgrondvenster. 

Typ de tekst in het vak Inhoud van bericht en klik op de knop Stuur bericht om het bericht te verzenden naar de 
student(en). Er wordt een bericht verstuurd naar de gebruiker op basis van de gebruikersinstellingen in Moodle 
voor Persoonlijke berichten tussen gebruikers_. 
Je kunt studenten verwijderen uit de lijst met ontvangers door op de knop Verwijder te klikken achter de naam 
en het e-mailadres van de gebruiker. 

Cursusrapporten 
Deze rapporten geven basisinformatie over de deelname van studenten aan cursusactiviteiten. 

Veelgebruikte filters 
Dit zijn filters die veel worden gebruikt voor cursusrapporten: 

• Cijfercategorie: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
een groep activiteiten binnen een specifieke cijfercategorie in de cijferlijst van de cursus. De optie 
Cursuscategorie in de vervolgkeuzelijst verwijst naar de algehele cijfercategorie voor de cursus. Als deze 
optie op siteniveau wordt gebruikt, moet het filter Cursuszijn ingesteld om dit filter te kunnen gebruiken. 

• Secties: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van activiteiten 
binnen een specifieke sectie van de cursus. Een sectie verwijst naar een onderwerp, week of map, 
afhankelijk van de cursusopmaak. Als deze optie op siteniveau wordt gebruikt, moet het filter Cursus zijn 
ingesteld om dit filter te kunnen gebruiken. 

• Groep: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde groep gebruikers in de cursus. Als deze optie op siteniveau wordt gebruikt, moet het 
filterCursus zijn ingesteld om dit filter te kunnen gebruiken. 

• Gebruiker: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde gebruiker in de cursus. 
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Activiteitscijfers 
Het rapport Activiteitscijfers geeft een eenvoudig overzicht van de cijfers die gebruikers hebben gehaald voor 
activiteiten in een cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Type activiteit: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van het 
geselecteerde type activiteit. 

Activiteitsweergaven 
Het rapport Activiteitsweergaven geeft een beknopt overzicht van het aantal keren dat gebruikers activiteiten in 
de cursus hebben bekeken. Hierdoor krijgen leraren een beeld van de populaire of meestgebruikte 
informatiebronnen of activiteiten in een cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Laatst bekeken: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, zijn 
weergegeven. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

Ingestuurde opdrachten 
Het rapport Ingestuurde opdrachten geeft de leraar een overzicht van alle opdrachten die door alle studenten 
zijn ingeleverd in de cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Opdracht: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde opdracht binnen de cursus. 

• Einddatum: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
opdrachten in de cursus die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en 
tijden, moeten zijn ingeleverd. 

• Verzenddatum: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
opdrachten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, zijn 
ingeleverd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 
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Dashboard 
Het dashboard is een overzicht met grafieken voor de meestgebruikte rapporten: Recent activiteit, 
Forumberichten, Testinzendingen en Ingestuurde opdrachten. Deze grafieken zijn bedoeld om de leraar snel 
een beeld te geven van de mate van activiteit in de cursus. 

Forumberichten 
Het rapport Forumberichten geeft een snel beeld van het gebruik van de verschillende forums in de cursus in 
de vorm van een lijst met studenten en het aantal berichten dat ze in elk forum hebben gepost. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Forum: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaald forum binnen de cursus. 

• Laatste bericht: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
forums waarop na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, het 
laatste bericht is gepubliceerd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

 

Woordenlijstberichten 
Het rapport Woordenlijstberichten geeft een snel beeld van het gebruik van de verschillende woordenlijsten in de 
cursus in de vorm van een lijst met studenten en het aantal berichten dat ze in elke woordenlijst hebben gepost. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Woordenlijst: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde woordenlijst binnen de cursus. 

• Laatste bericht: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
woordenlijsten waaraan na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, 
een vermelding is toegevoegd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

Beoordeling nodig 
Het rapport Beoordeling nodig bevat een overzicht van alle activiteiten in een cursus met pogingen die moeten 
worden beoordeeld door de leraar. 
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RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Type activiteit: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van het 
geselecteerde type activiteit in de cursus. 

Competenties 
Het rapport Competenties bevat voor alle studenten een overzicht van competentiebeoordelingen voor elke 
activiteit waaraan een competentie is toegewezen. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Beoordeeld op: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, zijn 
beoordeeld. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

Testinzendingen 
Het rapport Testinzendingen geeft een overzicht van alle pogingen van studenten voor testen in de cursus, plus 
het cijfer voor de testen en het eindcijfer. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Test: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een bepaalde 
test binnen de cursus. 

• Tijdstempel poging: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens 
van testen waarvoor na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, 
een poging is verzonden. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

Recente activiteit 
Het rapport Recente activiteit geeft voor alle studenten een overzicht van alle uitgevoerde activiteiten binnen de 

cursus. De grafiekweergave van dit rapport geeft een beeld van het gebruik van de cursus door alle studenten 

in de cursus. 
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RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Tijdstempel: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten door gebruikers die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en 
tijden, hebben plaatsgevonden. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

Naamlijst 
Het cursusrapport Naamlijst geeft een overzicht van alle gebruikers die zijn ingeschreven bij de cursus plus de 

datum waarop ze de cursus het laatst hebben bezocht. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Het rapport Naamlijst verschilt van de andere cursusrapporten omdat je alleen het volgende filter kunt gebruiken: 

• Laatste bezoek: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gebruikers die na 
of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, geregistreerde interactie 
met een activiteit in de cursus hebben gehad. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór 
is voor vandaag. 

SCORM's 
Het rapport SCORMs geeft een overzicht van alle SCORM-pakketten plus de Sco's binnen die pakketten die door 

studenten zijn geopend in de cursus. Het rapport vermeldt verder de poging, de totale tijd en het cijfer voor de Sco. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• SCORM-pakket: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 

een bepaald SCORM-pakket binnen de cursus. 
• Laatste bezoek: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 

SCORM-pakketten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, 
zijn gebruikt. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

Wiki-berichten 
Het rapport Wiki-berichten geeft een snel beeld van het gebruik van de verschillende wiki's in de cursus in de 
vorm van een lijst met studenten en het aantal berichten dat ze in elke wiki hebben gepost. 
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RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Het rapport Wiki-berichten biedt geen ondersteuning voor het filter Cijfercategorie, maar je kunt wel de 

volgende specifieke filters instellen: 
• Wiki: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een bepaalde 

wiki binnen de cursus. 
• Laatste bericht: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 

wiki's waarvoor na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, een 
bericht is geplaatst. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

 

Correlatierapporten 

In de correlatierapporten worden cijfers in de cursus vergeleken met de mate van betrokkenheid bij activiteiten 
in een cursus. 

Activiteitscijfers via betrokkenheidsgegevens 
Dit rapport bevat verschillende scores van studenten voor cursusactiviteiten. Het gemiddelde cijfer voor de 
activiteit wordt voorgesteld met een staafdiagram. Wanneer je de muisaanwijzer over de grafiek beweegt, zie je 
het totale aantal weergaven en berichten (betrokkenheid) binnen de context van het cijfer. 

Dit rapport kan in verschillende contexten met verschillende resultaten worden weergegeven. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende filters instellen voor het rapport: 

• Groep: Beperk de resultaten op basis van de gebruikers in een bepaalde groep 
• Cijfercategorie: Geef alleen de activiteiten uit een bepaalde cijfercategorie weer 
• Secties: Geef alleen de activiteiten uit een bepaalde sectie (week, onderwerp of map) weer 
• Gebruiker: Beperk het rapport tot gegevens van een geselecteerde gebruiker 
• Cijferverdeling: Geef alleen cijfers weer die hoger en lager zijn dan een bepaalde waarde 
• Activiteiten om weer te geven: Geef alleen de activiteiten weer met een beoordeling of alle activiteiten in 

de cursus 

Verdeling studentenbetrokkenheid 
In dit rapport kun je de mate van betrokkenheid van studenten zien binnen elke cijferverdeling, bijvoorbeeld 

hoeveel weergaven/berichten worden er geteld voor studenten met een cijfer tussen 50-60%? En hoeveel 

weergaven/berichten worden er geteld voor studenten met een cijfer tussen 90-100%? 
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RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende filters instellen voor het rapport: 

• Groep: Beperk de resultaten op basis van de gebruikers in een bepaalde groep 

• Gebruiker: Beperk het rapport tot gegevens van een geselecteerde gebruiker 

• Datumbereik: Hiermee kun je alleen gegevens weergeven voor weergaven/berichten met een datum 

tussen een bepaalde begin- en einddatum 

• Weer te geven beeld: Hiermee bepaal je welke gegevens worden weergegeven. 

• Weergaven: activiteitsweergaven 

• Berichten: activiteitsberichten 

Trends studentenbetrokkenheid 
In dit rapport vind je informatie over het totale aantal weergaven of berichten van gebruikers gedurende een 

bepaalde periode. Het rapport laat zien wanneer studenten wel of niet zijn betrokken bij de cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende filters instellen voor het rapport: 

• Groep: Beperk het rapport op basis van de gebruikers in de groep 
• Gebruiker: Beperk het rapport tot gegevens van een geselecteerde gebruiker 
• Datumbereik: Hiermee kun je alleen weergaven of berichten voor de cursus met een datum tussen een 

bepaalde begin- en einddatum weergeven 
• Weer te geven beeld: Hiermee bepaal je welke gegevens worden weergegeven. 

• Weergaven: activiteitsweergaven 
• Berichten: activiteitsberichten 

Studentencijfers via betrokkenheidsgegevens 
In dit rapport worden de cijfers van een student voor een activiteit gerelateerd aan het aantal weergaven en 
berichten voor een cursus of reeks cursussen. Het cijfer van de student wordt voorgesteld met een 
staafdiagram. Wanneer je de muisaanwijzer over de grafiek beweegt, zie je het totale aantal weergaven en 
berichten (betrokkenheid) binnen de context van het cijfer. 

Dit rapport kan in verschillende contexten met verschillende resultaten worden weergegeven. 
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RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende filters instellen voor het rapport: 

• Groep: Beperk de resultaten op basis van de gebruikers in een bepaalde groep 

• Cijfercategorie: Beperk de resultaten tot activiteiten in een bepaalde cijfercategorie 

• Secties: Geef alleen de activiteiten uit een bepaalde sectie (week, onderwerp of map) weer 

• Activiteiten: Beperk het rapport tot gegevens van een bepaalde activiteit 

• Cijferverdeling: Geef alleen cijfers weer die hoger en lager zijn dan een bepaalde waarde 

 

Uitzonderingsrapporten 

De uitzonderingsrapporten worden gebruikt door leraren om bij te houden welke studenten niet meedoen aan 

de cursusactiviteiten en die mogelijk ondersteuning nodig hebben. Deze rapporten focussen op studenten 

waarvoor gegevens ontbreken. Denk hierbij aan studenten die geen enkele bijdrage hebben geleverd aan een 

forum of een wiki. 

Veelgebruikte filters 
Dit zijn filters die veel worden gebruikt voor cursusrapporten: 

• Cijfercategorie: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 

een groep activiteiten binnen een specifieke cijfercategorie in de cijferlijst van de cursus. De optie 

Cursuscategorie in de vervolgkeuzelijst verwijst naar de algehele cijfercategorie voor de cursus. Als deze 

optie op siteniveau wordt gebruikt, moet het filter Cursus zijn ingesteld om dit filter te kunnen gebruiken. 

• Secties: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van activiteiten 

binnen een specifieke sectie van de cursus. Een sectie verwijst naar een onderwerp, week of map, 

afhankelijk van de cursusopmaak. Als deze optie op siteniveau wordt gebruikt, moet het filter Cursus zijn 

ingesteld om dit filter te kunnen gebruiken. 

• Groep: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 

bepaalde groep gebruikers in de cursus. Als deze optie op siteniveau wordt gebruikt, moet het 

filterCursus zijn ingesteld om dit filter te kunnen gebruiken. 

• Gebruiker: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 

bepaalde gebruiker in de cursus. 

Activiteitscijfers 
Het rapport Activiteitscijfers geeft de leraar een overzicht van alle gebruikers en de activiteiten waarvoor ze nog 

geen cijfer hebben gekregen. Dit rapport bevat alleen activiteiten die met een cijfer kunnen worden beoordeeld. 
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RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Type activiteit: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van het 
geselecteerde type activiteit. 

Activiteitsweergaven 
Het rapport Activiteitsweergaven geeft de leraar een overzicht van alle activiteiten in een cursus die een student 
nog niet één keer heeft bekeken. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Laatst bekeken: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten in de cursus die een student na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven 
datums en tijden, niet heeft bekeken. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor 
vandaag. 

Ingestuurde opdrachten 
Het rapport Ingestuurde opdrachten geeft de leraar een overzicht van alle opdrachten in de cursus waarvoor de 
student nog niets heeft ingeleverd. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Opdracht: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde opdracht binnen de cursus. 

• Einddatum: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
opdrachten in de cursus die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en 
tijden, moeten zijn ingeleverd. 

• Verzenddatum: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
opdrachten waarvoor een gebruiker na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven 
datums en tijden, niets heeft ingeleverd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is 
voor vandaag. 
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Forumberichten 
Het rapport Forumberichten geeft de leraar een overzicht van gebruikers en de forums waaraan ze nog geen 

bijdrage hebben geleverd. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Forum: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaald forum binnen de cursus. 

• Laatste bericht: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van forums 
waaraan een student na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, 
geen bijdrage heeft geleverd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

Woordenlijstberichten 
Het rapport Woordenlijstberichten geeft de leraar een beknopt overzicht van alle gebruikers die geen bijdrage 
hebben geleverd aan een woordenlijst van de cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Woordenlijst: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde woordenlijst binnen de cursus. 

• Laatste bericht: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
woordenlijsten in de cursus waaraan een gebruiker na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee 
opgegeven datums en tijden, geen bijdrage heeft geleverd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven 
dagen en vóór is voor vandaag. 

Competenties 
Het rapport Competenties geeft de leraar een overzicht van studenten die geen activiteiten hebben uitgevoerd 
voor een competentie binnen de cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Beoordeeld op: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, zijn 
beoordeeld. 
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Testinzendingen 
Het rapport Testinzendingen geeft de leraar een overzicht van studenten die geen testen hebben uitgevoerd 

binnen een cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Test: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een bepaalde 

test binnen de cursus. 

• Tijdstempel poging: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens 

van testen waarvoor een gebruiker na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven 

datums en tijden, geen poging heeft ingeleverd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en 

vóór is voor vandaag. 

SCORM's 
Het rapport SCORM's geeft de leraar een overzicht van studenten die geen SCORM's hebben uitgevoerd in de 

cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• SCORM-pakket: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 

een bepaald SCORM-pakket binnen de cursus. 

• Laatste bezoek: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 

SCORM's die een gebruiker na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en 

tijden, niet heeft geopend. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

Wiki-berichten 
Het rapport Wiki-berichten geeft de leraar een overzicht van studenten die geen bijdragen hebben geleverd aan 

een wiki binnen de cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Het rapport Wiki-berichten biedt geen ondersteuning voor het filter Cijfercategorie, maar je kunt wel de 

volgende specifieke filters instellen: 

• Wiki: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een bepaalde 

wiki binnen de cursus. 
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• Laatste bericht: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 

wiki's in de cursus waaraan een gebruiker na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee 

opgegeven datums en tijden, geen bijdrage heeft geleverd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven 

dagen en vóór is voor vandaag. 

 

Studentenweergaverapporten 

De studentenweergaverapporten worden gebruikt door leraren om te kijken wat specifieke studenten doen in 

een cursus en om een beeld te krijgen van de voortgang van individuen. Deze rapporten hebben een unieke 

interface waarmee de nadruk wordt gelegd op individuele studenten en die functies bevat waarmee de leraar 

snel kan schakelen tussen studenten. 

Veelgebruikte filters 
Dit zijn filters die veel worden gebruikt voor cursusrapporten: 

• Cijfercategorie: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 

een groep activiteiten binnen een specifieke cijfercategorie in de cijferlijst van de cursus. De optie 

Cursuscategorie in de vervolgkeuzelijst verwijst naar de algehele cijfercategorie voor de cursus. Als deze 

optie op siteniveau wordt gebruikt, moet het filter Cursus zijn ingesteld om dit filter te kunnen gebruiken. 

• Secties: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van activiteiten 

binnen een specifieke sectie van de cursus. Een sectie verwijst naar een onderwerp, week of map, 

afhankelijk van het type cursus. Als deze optie op siteniveau wordt gebruikt, moet het filter Cursus zijn 

ingesteld om dit filter te kunnen gebruiken. 

 

Studentenweergaverapporten worden verder gekenmerkt door twee speciale navigatie-elementen in de 

rechterbovenhoek van het rapport. Klik op de links om rapportgegevens voor een andere gebruiker in de cursus 

weer te geven. Klik op de link Vorige gebruiker om terug te gaan naar het rapport van de vorige gebruiker in de 

lijst. Klik op de link Volgende gebruiker om naar het rapport van de volgende gebruiker in de lijst te gaan. Het 

andere navigatie-element is een vervolgkeuzelijst waarmee je snel naar een bepaalde gebruiker in de cursus 

kunt springen. Als je schakelt tussen gebruikers, blijven de rapportfilters hetzelfde. Je ziet dus voor elke 

gebruiker dezelfde gegevens, waardoor je een goede vergelijking kunt maken. 

Activiteitscijfers 
Het rapport Activiteitscijfers geeft een eenvoudig overzicht van de cijfers die de geselecteerde gebruiker heeft 

gehaald voor activiteiten in een cursus. 
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RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 

bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Type activiteit: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van het 

geselecteerde type activiteit in de cursus. 

Activiteitsweergaven 
Het rapport Activiteitsweergaven geeft een beknopt overzicht van het aantal keren dat de gebruiker een 

activiteit in de cursus heeft bekeken. Hierdoor krijgen de leraren een beeld van de informatiebronnen of 

activiteiten in een cursus die de student het leukst vindt of het meest gebruikt. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 

bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Laatst bekeken: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens 

van activiteiten in de cursus die de student na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee 

opgegeven datums en tijden, heeft weergegeven. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen 

en vóór is voor vandaag. 

Ingestuurde opdrachten 
Het rapport Ingestuurde opdrachten geeft de leraar een overzicht van alle opdrachten die door een student zijn 

ingeleverd in de cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Opdracht: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde opdracht binnen de cursus. 

• Einddatum: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
opdrachten in de cursus die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en 
tijden, moeten zijn ingeleverd. 

• Verzenddatum: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
opdrachten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, zijn 
ingeleverd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 
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Forumberichten 
Het rapport Forumberichten bevat het aantal berichten dat een student heeft bijgedragen aan de verschillende 

forums van een cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Forum: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaald forum binnen de cursus. 

• Laatste bericht: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van forums 
waaraan de gebruiker na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, 
een bijdrage heeft geleverd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

Woordenlijstberichten 
Het rapport Woordenlijstberichten bevat het aantal berichten dat een student heeft bijgedragen aan de 

verschillende woordenlijsten van een cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Woordenlijst: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde woordenlijst binnen de cursus. 

• Laatste bericht: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
woordenlijsten waaraan de gebruiker na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven 
datums en tijden, het laatst een bijdrage heeft geleverd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven 
dagen en vóór is voor vandaag. 

Competenties 
Het rapport Competenties geeft de leraar een overzicht van de beoordelingen voor competenties die een 

student heeft gekregen voor activiteiten in de cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Beoordeeld op: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, zijn 
beoordeeld. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 
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Testinzendingen 
Het rapport Testinzendingen bevat gegevens van alle testen waarvoor een student pogingen heeft ingeleverd, 

inclusief cijfers. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Test: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een bepaalde 
test binnen de cursus. 

• Tijdstempel poging: gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens 
van pogingen voor testen die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en 
tijden, zijn verzonden. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

Recente activiteit 
Het rapport Recente activiteit geeft de leraar een overzicht van de recente activiteiten van een student in de 

cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Activiteiten: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde activiteit binnen de cursus. 

• Tijdstempel: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
activiteiten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, 
hebben plaatsgevonden. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

SCORM's 
Het rapport SCORM's geeft de leraar een overzicht van alle SCORM's en Sco's waarvoor de student pogingen 

heeft verzonden. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• SCORM-pakket: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
een bepaald SCORM-pakket binnen de cursus. 

• Laatste bezoek: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 
SCORM-pakketten die na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums en tijden, 
zijn gebruikt. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 
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Wiki-berichten 
Het rapport Wiki-berichten bevat het aantal berichten dat een student heeft bijgedragen aan de verschillende 

wiki's in de cursus. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Het rapport Wiki-berichten biedt geen ondersteuning voor het filter Cijfercategorie, maar je kunt wel de 

volgende specifieke filters instellen: 

• Wiki: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een bepaalde 

wiki binnen de cursus. 

• Laatste bericht: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van 

wiki's waaraan een gebruiker na of vóór de opgegeven datum en tijd, of tussen twee opgegeven datums, 

een bijdrage heeft geleverd. Standaardinstelling: na is vandaag min zeven dagen en vóór is voor vandaag. 

Vergelijkingsrapporten 

Vergelijkingsrapporten zijn handig voor leraren en andere cursusbeheerders om vergelijkingen te maken tussen 

cursussen, cursusactiviteiten en prestaties van studenten in hun cursussen. 

Cursussamenvattingen 
Met het rapport Cursussamenvattingen kunnen beheerders, cursusleiders of studenten de overzichtsgegevens 

van verschillende cursussen met elkaar vergelijken. Deze overzichtsgegevens bestaan uit de tabelkolommen 

Cursuscategorie, Cursus, Cijfer, Voltooiing, Hits m.b.t. betrokkenheid en Voorbeeld van activiteiten. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Cursus: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde cursus. 

• Categorie: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde categorie. 

Deelnemersamenvattingen 
Met het rapport Deelnemersamenvattingen kunnen beheerders en cursusleiders bepaalde gebruikers 
vergelijken binnen een site of cursus. De overzichtsgegevens in dit rapport bestaan uit de tabelkolommen 
Deelnemer, Cursuscategorie, Cursus, Cijfer, Voltooiing, Hits m.b.t. betrokkenheid en Voorbeeld van activiteiten. 
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RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Deelnemers: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde deelnemer. 

• Site groepen: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde sitegroep. 

Vergelijking deelnemers  
Met het rapport Vergelijking deelnemers kunnen beheerders en cursusleiders de overzichtsgegevens van 
verschillende gebruikers binnen een cursus vergelijken. Dit rapport is alleen beschikbaar op cursusniveau. De 
overzichtsgegevens in dit rapport bestaan uit de tabelkolommen Deelnemer, Cijfer, Voltooiing, Hits m.b.t. 
betrokkenheid en Voorbeeld van activiteiten. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Deelnemers: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde deelnemer binnen de cursus. 

• Site groepen: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde sitegroep. 

Vergelijking activiteiten 
Met het rapport Vergelijking activiteiten kunnen beheerders en cursusleiders de overzichtsgegevens van 
verschillende cursusactiviteiten binnen een cursus vergelijken. Net zoals het rapport Vergelijking deelnemers, is 
dit rapport alleen beschikbaar op cursusniveau. De overzichtsgegevens in dit rapport bestaan uit de 
tabelkolommen Activiteit, Cijfer, Voltooiing en Hits m.b.t. betrokkenheid. 

RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS 
Je kunt de volgende specifieke filters instellen voor dit rapport: 

• Cursus: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde cursus. 

• Categorie: Gebruik dit filter om de resultaten van het rapport te beperken tot alleen gegevens van een 
bepaalde categorie. 
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Overzicht van Personalized Learning Designer 

Personalized Learning Designer (PLD) biedt cursusleiders de mogelijkheid om een of meer 'regels' te definiëren 
en aan te passen binnen een cursus. Je definieert regels om bij bepaalde gebeurtenissen automatisch een 
specifieke actie uit te voeren. 

Cursusleiders kunnen zo veel regels maken als ze willen. Zo kun je een regel opstellen die de cijfers van 
studenten bewaakt en waarmee een bericht wordt gestuurd naar bepaalde mensen als een student slechte 
resultaten haalt. Een regel kan er ook voor zorgen dat studenten beter hun best gaan doen doordat ze een 
melding krijgen als een bepaalde activiteit nog niet is voltooid. De mogelijkheden van regels zijn bijna onbeperkt 
doordat cursusleiders verschillende gebeurtenissen, voorwaarden en acties kunnen combineren. 

Gebruiksscenario's van Personalized Learning Designer 

• Nadat Herman Student 55% heeft gescoord voor een test, ontvangt hij een geautomatiseerde e-mail met 
een aantal specifieke suggesties van zijn cursusleider. 

• Bart Student levert een test in die automatisch wordt beoordeeld. Hij krijgt een onvoldoende en wordt 
automatisch omgeleid naar een les met aanvullende informatie over het onderwerp. 

• Docent Doppers heeft zich verdiept in positieve bekrachtiging. Tijdens haar vakantie heeft ze een aantal 
regels ontwikkeld waarmee positieve berichten worden verstuurd naar haar studenten wanneer hun acties 
en cijfers voldoen aan haar specifieke criteria. 

• Decaan Strikt heeft een indrukwekkend PDF-bestand aangemaakt waarin wordt beschreven welke 
disciplinaire maatregelen worden opgelegd aan mensen die zich schuldig maken aan plagiaat. Als 
studenten nu een werkstuk inleveren, worden ze automatisch omgeleid naar een onderdeel van de cursus 
waar dit bestand automatisch wordt gedownload. 

• Jan Student volgt een cursus die op verschillende momenten gedurende het jaar start en eindigt. Alle 
elementen van zijn cursus zijn zo ontworpen dat een volgend element van de cursus pas beschikbaar komt 
nadat het voorgaande element met succes is afgerond. Als hij slecht presteert, krijgt hij meer activiteiten 
over hetzelfde onderwerp en als hij goed presteert, kan hij verder met het volgende onderwerp. 

• Bart, Abraham en Jan volgen dezelfde economiecursus, maar als ze inloggen bij de cursus zien ze 
verschillende activiteiten. Dit komt omdat er op basis van eerdere en actuele beoordelingen automatisch 
verschillende content beschikbaar is gemaakt. 
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Documentatie voor studenten over Personalized Learning Designer 

Regels worden nooit als zodanig weergegeven aan studenten. Ze merken wel dat er bepaalde acties worden 

uitgevoerd als gevolg van geactiveerde regels. 

Hieronder staan de acties die kunnen worden uitgevoerd met Personalized Learning Designer: 

• Waarschuwing: Er verschijnt een bericht in de browser van de cursus, waarop je moet reageren voordat 

je verder kunt gaan. 

• E-mail: Er wordt vanuit de cursus een e-mail met een gepersonaliseerd bericht verstuurd naar je Postvak IN. 

• Ga naar activiteit: Je wordt automatisch omgeleid naar een ander onderdeel of activiteit binnen de cursus. 

• Ga naar URL: Je wordt automatisch omgeleid naar een bepaalde URL. 

• Releasecodes: Je hebt toegang tot (of verliest deze toegang) specifieke cursusinhoud die is gemarkeerd 

met een speciale releasecode. 

• Voeg gebruiker toe aan groep/Verwijder gebruiker van groep:  Je wordt toegevoegd aan of 

verwijderd uit specifieke cursusgroepen op basis van je interactie in een cursus. 
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Documentatie voor leraren over Personalized Learning Designer 

Personalized Learning Designer (PLD) is beschikbaar via het blok Instellingen. 

 

In de bewerkingsmodus kunnen leraren ook naar PLD gaan door op het PLD-pictogram te klikken. 

In beide gevallen wordt de overzichtspagina Regels weergegeven. 
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De overzichtspagina Regels 
Alle bestaande regels worden vermeld op de pagina Regels. Gebruik de vervolgkeuzelijsten boven aan de 
pagina om te filteren op bepaalde regels. Met de eerste lijst kun je filteren op regels die bij een bepaalde 
activiteit horen of bij alle activiteiten. Gebruik de tweede lijst om te filteren op het type gebeurtenis dat met de 
regel wordt bewaakt (zoals Activiteit voltooid, Activiteit beoordeeld en Activiteit weergegeven). 
Bestaande regels kun je wijzigen of verwijderen door op het pictogram van een tandwiel te klikken naast een regel. 

Als je een nieuwe regel wilt maken, klik je op de knop Voeg een regel toe. 

Voorbeelden van regels 
• Als een test wordt weergegeven, maar de student een bepaalde les niet heeft gelezen, verschijnt er een 

waarschuwing dat de les moet worden doorgenomen voordat de test kan worden uitgevoerd. 
• Als een student een test maakt en lager scoort dan 70%, komt er extra content beschikbaar en krijgt de 

student opdracht de content door te nemen. 
• Als een student een test maakt en minimaal 90% scoort, komt de volgende les beschikbaar. 
• Als een student een test maakt en lager scoort dan 50%, wordt er een e-mail gestuurd naar bepaalde 

mensen dat de student misschien extra begeleiding nodig heeft. 
• Als forum wordt weergegeven, verschijnen er instructies voor de student die erg belangrijk zijn. 

Een regel maken of wijzigen 
Gebruik de verschillende tabbladen om gebeurtenissen, voorwaarden en acties voor de regel op te geven of te 

wijzigen. 

Het tabblad Gebeurtenissen 
Gebeurtenissen bepalen wanneer deze regel wordt uitgevoerd. Wanneer gebruikers een van de opgegeven 
gebeurtenissen activeren, worden er acties uitgevoerd als aan de ingestelde voorwaarden wordt voldaan. 

Als je een gebeurtenis wilt toevoegen, selecteer je minimaal een gebeurtenis en het type activiteit, en klik je op 
de knop Voeg toe. 
De volgende soorten gebeurtenissen zijn beschikbaar. Niet alle soorten gebeurtenissen zijn van toepassing op 
alle soorten activiteiten en onderdelen. 

• Activiteit voltooid: deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een activiteit als voltooid wordt 
gemarkeerd, op basis van vooraf geconfigureerde voltooiingscriteria. De optie Voltooien bijhouden moet 
dan wel zijn ingeschakeld voor de Joule-site en in de cursus. 

• Activiteit beoordeeld: deze gebeurtenis wordt geactiveerd als er een cijfer is toegekend voor een 
activiteit. Dit kan automatisch gebeuren (bij inzending van een test) of handmatig (wanneer een docent een 
cijfer invoert). De gebruiker die de gebeurtenis activeert (bijvoorbeeld de cursusleider) kan iemand anders 
zijn dan de persoon die het cijfer krijgt. 
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• Activiteit weergegeven: deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een activiteit of onderdeel wordt 
bekeken. Als een student bijvoorbeeld op een test klikt, wordt deze gebeurtenis geactiveerd. 

• Test of opdracht verzonden: deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een test of opdracht is 
verzonden (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een opdracht voltooit of een test verstuurt). Deze 
gebeurtenis kan worden gebruikt om nieuwe content beschikbaar te maken, zonder te wachten totdat een 
cijfer is toegekend voor handmatig te beoordelen items. 

• Reactie op forum: Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een gebruiker reageert op een 
forumonderwerp of op de reactie van een andere gebruiker. 

• Forumonderwerpbericht:  Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een gebruiker een nieuw 
onderwerp post op een forum. 

• Gebruiker toegevoegd aan groep: Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een gebruiker is 
toegevoegd aan een groep, hetzij handmatig, automatisch via een andere regel van Personalized Learning 
Designer of automatisch via Conduit. 

• Gebruiker verwijderd uit groep: Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een gebruiker is 
verwijderd uit een groep, hetzij handmatig, automatisch via een andere regel van Personalized Learning 
Designer of automatisch via Conduit. 

• Cursus geopend: deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer een gebruiker de cursus voor het eerst 
opent op een dag. Als de gebruiker de cursus verlaat, wordt de gebeurtenis opnieuw ingesteld. 

• Wijziging cursuscijfer: Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer het cursustotaal verandert in de 
cijferlijst (meestal omdat een activiteit is beoordeeld). 

• Specifieke datum en tijd: deze gebeurtenis wordt geactiveerd op een geplande datum en tijd. Dit kan een 
datum in de toekomst zijn om voorwaarden op dat moment te controleren. Deze gebeurtenis is niet 
gekoppeld aan een activiteit. 

• Terugkerende gebeurtenis: deze gebeurtenis wordt geactiveerd op geplande datums en tijden. Deze 
gebeurtenis kan dagelijks of wekelijks op een bepaalde tijd worden gepland. 

 

 

De gebeurtenissen Wijziging cursuscijfer en de verschillende Activiteit-gebeurtenissen moeten worden gebruikt 
met respectievelijk de acties Cursus en Activiteit. 

Het tabblad Voorwaarden (optioneel) 
Voorwaarden bepalen of acties worden uitgevoerd wanneer een gebeurtenis plaatsvindt. Als er geen 
voorwaarden zijn opgegeven, worden acties altijd uitgevoerd wanneer een gebeurtenis plaatsvindt. 

Voeg een voorwaarde toe door een type voorwaarde te selecteren en vervolgens op de knop Voeg toe te 
klikken. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je de voorwaarde verder kunt configureren. 
De volgende soorten voorwaarden zijn beschikbaar: 

• Activiteit weergegeven: Er wordt gecontroleerd of een activiteit of onderdeel is weergegeven door de 
gebruiker die de regel heeft geactiveerd. 
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• Activiteit voltooid: er wordt gecontroleerd of een activiteit als voltooid is gemarkeerd voor de gebruiker 
die de regel heeft geactiveerd. De optie Voltooien bijhouden moet dan wel zijn ingeschakeld voor de site 
en in de cursus. 

• Bereik activiteitscijfer: er wordt gecontroleerd of het cijfer voor een activiteit binnen een bepaald bereik 
valt. Bij activiteiten waarvoor meerdere pogingen zijn toegestaan, wordt het eindcijfer voor de activiteit 
gebruikt, wat niet altijd het cijfer voor de meest recente inzending hoeft te zijn. 

• Controle gebruikersrol: er wordt gecontroleerd of de gebruiker die de gebeurtenis heeft geactiveerd een 
bepaalde rol heeft. Dit kan handig zijn om te voorkomen dat bepaalde regels worden geactiveerd voor 
docenten. 

• Controle groepslidmaatschap: Er wordt gecontroleerd of een gebruiker lid is van een bepaalde groep. 
• Wijziging cursuscijfer: Er wordt gecontroleerd of het cijfer voor een cursus binnen een bepaald bereik valt. 
• Cursusaanmelding: Er wordt gecontroleerd of de gebruiker zich binnen het opgegeven aantal dagen al 

dan niet heeft aangemeld bij de cursus. 
• Datumcontrole: Er wordt gecontroleerd of een gebeurtenis vóór of na een bepaalde datum plaatsvindt. 

Het tabblad Acties 
Acties worden uitgevoerd wanneer een gebeurtenis plaatsvindt en aan de opgegeven voorwaarden wordt voldaan. 

Als je een actie wilt toevoegen, selecteer je het type actie en klik je op Voeg toe. Er verschijnt een 

dialoogvenster waarin je de actie verder kunt configureren. 

De volgende soorten acties zijn beschikbaar: 

• Toon waarschuwing: de opgegeven tekst wordt weergegeven aan de betreffende gebruiker, in een 
standaardvenster voor JavaScript-waarschuwingen. De gebruiker moet het bericht bevestigen om verder 
te kunnen gaan. 

• Verstuur e-mail: Er wordt een e-mail verstuurd vanaf de siteserver met de opgegeven 
configuratieparameters. 

• Ga naar activiteit: De gebruiker wordt omgeleid naar een bepaalde activiteit of een bepaald onderdeel 
binnen de cursus. 

• Ga naar URL: De gebruiker wordt omgeleid naar een andere website (of een andere pagina van de cursus 
of site), zoals opgegeven met een URL. 

• Ontgrendel releasecode: Alle content die wordt beschermd met een bepaalde releasecode wordt 
beschikbaar gesteld aan de gebruiker die deze regel heeft geactiveerd. 

• Vergrendel releasecode: Alle content die wordt beschermd met een bepaalde releasecode wordt 
geblokkeerd voor de gebruiker die deze regel heeft geactiveerd. 

• Voeg gebruiker toe aan groep: Een gebruiker wordt toegevoegd aan een bepaalde cursusgroep. 
• Verwijder gebruiker van groep: Een gebruiker wordt verwijderd uit een bepaalde cursusgroep. 
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Voorbeelden van regels van Personalized Learning Designer 

Een e-mail versturen als een bepaalde activiteit is voltooid 
1. Selecteer 'Activiteit voltooid' als de gebeurtenis. 
2. Select het type activiteit dat je wilt bewaken (zoals Opdracht). 
3. Kies de specifieke activiteit die je wilt bewaken (zoals 'Final Quiz'). 
4. Selecteer 'Verstuur e-mail' als de actie. 
5. Voeg 'Aanmaker actie' toe als een ontvanger. 
6. Maak een e-mail met 'Aanmaker actie' als een ontvanger. Typ de tekst van het bericht, zoals: 'Ter info: 

((student_firstname)) ((student_lastname)) heeft net ((activity_name)) voltooid." 

Een e-mail versturen als een activiteit is beoordeeld 
1. Selecteer 'Activiteit beoordeeld' als de gebeurtenis. 

2. Selecteer een activiteit die je handmatig beoordeelt (zoals Opdracht). 

3. Kies 'Willekeurig type' in plaats van een bepaalde opdracht. 

4. Selecteer een andere activiteit die je handmatig beoordeelt (zoals Test). 

5. Kies 'Willekeurig type' in plaats van een bepaalde test. 

6. Selecteer 'Verstuur e-mail' als de actie. 

7. Voeg 'Aanmaker actie' en 'Student' toe als ontvangers. 

8. Typ de tekst van het bericht, zoals: “Hallo ((student_firstname)). De activiteit ((activity_name)) is 

beoordeeld en je score is ((grade_percent_raw))." 

Persoonlijke begroeting bij het weergeven van een activiteit 
1. Selecteer 'Activiteit weergegeven' als de gebeurtenis. 

2. Selecteer 'Pagina' als het type activiteit voor het activeren van de gebeurtenis. 

3. Selecteer 'Course Training Objectives' als een specifieke activeringsgebeurtenis. 

4. Selecteer 'Toon waarschuwing" als het type actie. 

5. Maak een e-mail die je wil versturen als de gebeurtenis plaatsvindt. 

6. Typ de tekst van het bericht, zoals: “Hallo ((student_firstname)). Goed dat je ((activity_name)) hebt 

doorgenomen. Dit is namelijk een zeer belangrijk onderdeel voor het tentamen van eind volgende week." 

Een e-mail sturen als een student is toegevoegd aan een groep 
1. Selecteer 'Gebruiker toegevoegd aan groep' als de gebeurtenis. 

2. Kies de specifieke groep (bijvoorbeeld Practicum C). 

3. Selecteer 'Verstuur e-mail' als de actie. 

4. Voeg 'Aanmaker actie' toe als een ontvanger. 

5. Typ de tekst van het bericht, zoals: “Hallo, ((student_firstname)) ((student_lastname)) is toegevoegd aan 

de groep Practicum C." 
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Een e-mail sturen als een student is verwijderd uit een groep 
1. Selecteer 'Gebruiker verwijderd uit groep' als de gebeurtenis. 

2. Kies de specifieke groep (bijvoorbeeld Practicum H). 

3. Selecteer 'Verstuur e-mail' als de actie. 

4. Voeg 'Aanmaker actie' toe als een ontvanger. 

5. Typ de tekst van het bericht, zoals: “Hallo, ((student_firstname)) ((student_lastname)) is verwijderd uit de 

groep Practicum H." 

Een student verwelkomen in de cursus 
1. Selecteer 'Cursus geopend' als de gebeurtenis. 

2. Selecteer 'Toon waarschuwing" als het type actie. 

3. Typ de tekst van het bericht, zoals: “Welkom terug bij de cursus ((student_firstname))!" 

Een e-mail versturen als het cursuscijfer is gewijzigd 
1. Selecteer 'Wijziging cursuscijfer" als het type actie. 

2. Selecteer 'Bereik cursuscijfer' als voorwaarde. 

3. Bepaal het bereik voor het activeren van een actie (zoals 0% voor Cijfer is meer dan of gelijk aan en 70% 

voor Cijfer is minder dan). 

4. Selecteer 'Verstuur e-mail' als de actie. 

5. Voeg 'Student' en 'Aanmaker actie' toe als ontvangers van de e-mail. 

6. Typ de tekst van het bericht, zoals: "Hallo. ((student_firstname)) ((student_lastname)) doet het momenteel 

niet zo goed met een cijfer van ((course_grade_percent)) voor de cursus." 

Controle gebruikersrol als voorwaarde gebruiken 
(Scenario: je wilt voorkomen dat een regel wordt uitgevoerd voor leraren.) 

1. Selecteer 'Controle gebruikersrol' als voorwaarde. 

2. Configureer Activerende gebruiker "is" in rol: "Student". 

Controle groepslidmaatschap als voorwaarde gebruiken 
(Scenario: je wilt een regel alleen gebruiken voor een bepaalde groep studenten.) 

1. Selecteer 'Controle groepslidmaatschap' als voorwaarde. 

2. Configureer Activerende gebruiker "is" een lid van groep: "Grondonderzoek". 
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Datumcontrole als voorwaarde gebruiken 
(Scenario: je wilt cursusinhoud 7 dagen na de inschrijving van een student vrijgeven.) 

1. Selecteer 'Datumcontrole' als voorwaarde. 

2. Configureer Huidige datum is "na". 

3. Kies 'Aanmeldingsdatum activerende gebruiker'. 

4. Schakel het selectievakje 'Plus' in en typ '7' in het veld dag(en). 

5. Selecteer 'Ontgrendel releasecode" als het type actie. 

6. Typ 'Inhoud week 2' in het veld Releasecode (vergeet niet om de inhoud van de cursus met deze zelfde 

code te markeren). 
 

http://www.moodlerooms.com/�

	Overzicht van Joule-cijferlijsten
	Voordelen van Joule-cijferlijsten
	Documentatie voor leraren over de Joule-cijferlijst
	De Joule-cijferlijst weergeven
	Niet-gecategoriseerde items
	Navigatie
	Cijfers invoeren

	Kolomacties
	De actie Joule Grader
	De actie Module Grader
	De actie Kolom Grader
	De actie Bericht aan deelnemers die activiteit nog niet hebben voltooid
	De actie Bericht aan cijferbereik
	De actie Wijzig alle cijfers in deze kolom in...
	De actie Schakel tussen zichtbaar/verborgen (Momenteel zichtbaar/verborgen)
	De actie Verplaats dit naar een andere cijferlijstcategorie
	Rijacties
	De actie Rij Grader
	De actie Bericht aan student
	Sorteren
	Op naam
	Op cijfer
	Op groep
	Toon/verberg schakelaars
	Speciale rijen
	Algemeen


	Overzicht van Joule Grader
	Documentatie voor leraren over Joule Grader
	Activiteiten beoordelen met joule Grader

	Documentatie voor studenten over Joule Grader
	Beoordeelde opdrachten bekijken

	Overzicht van Joule-rapporten
	Functies van Joule-rapporten
	Aanpassingen van Joule-rapporten tussen Joule en Joule 2
	Voordelen van Joule-rapporten
	Documentatie voor studenten over Joule-rapporten
	Rapporten weergeven
	Rapporten exporteren
	Studentenrapporten
	Veelgebruikte filters
	Activiteitscijfers
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS
	Activiteitsweergaven
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS
	Ingestuurde opdrachten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS
	Dashboard
	Forumberichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS
	Woordenlijstberichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS
	Competenties
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS
	Testinzendingen
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS
	Recente activiteit
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS
	Naamlijst
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS
	SCORM's
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Wiki-berichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS



	Documentatie voor leraren over Joule-rapporten
	Rapporten weergeven
	Rapporten exporteren
	Rapportacties
	Een bericht sturen naar een of meer studenten
	Cursusrapporten
	Veelgebruikte filters
	Activiteitscijfers
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Activiteitsweergaven
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS
	Ingestuurde opdrachten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS


	Dashboard
	Forumberichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Woordenlijstberichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Beoordeling nodig
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Competenties
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Testinzendingen
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Recente activiteit
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Naamlijst
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	SCORM's
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Wiki-berichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS


	Correlatierapporten
	Activiteitscijfers via betrokkenheidsgegevens
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Verdeling studentenbetrokkenheid
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Trends studentenbetrokkenheid
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Studentencijfers via betrokkenheidsgegevens
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS


	Uitzonderingsrapporten
	Veelgebruikte filters
	Activiteitscijfers
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Activiteitsweergaven
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Ingestuurde opdrachten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Forumberichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Woordenlijstberichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Competenties
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Testinzendingen
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	SCORM's
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Wiki-berichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS


	Studentenweergaverapporten
	Veelgebruikte filters
	Activiteitscijfers
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Activiteitsweergaven
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Ingestuurde opdrachten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Forumberichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Woordenlijstberichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Competenties
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Testinzendingen
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Recente activiteit
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	SCORM's
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Wiki-berichten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS


	Vergelijkingsrapporten
	Cursussamenvattingen
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS
	Deelnemersamenvattingen
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Vergelijking deelnemers
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS

	Vergelijking activiteiten
	RAPPORTSPECIFIEKE FILTERS


	Overzicht van Personalized Learning Designer
	Gebruiksscenario's van Personalized Learning Designer
	Documentatie voor studenten over Personalized Learning Designer
	Documentatie voor leraren over Personalized Learning Designer
	De overzichtspagina Regels
	Voorbeelden van regels

	Een regel maken of wijzigen
	Het tabblad Gebeurtenissen
	Het tabblad Voorwaarden (optioneel)
	Het tabblad Acties

	Voorbeelden van regels van Personalized Learning Designer
	Een e-mail versturen als een bepaalde activiteit is voltooid
	Een e-mail versturen als een activiteit is beoordeeld
	Persoonlijke begroeting bij het weergeven van een activiteit
	Een e-mail sturen als een student is toegevoegd aan een groep
	Een e-mail sturen als een student is verwijderd uit een groep
	Een student verwelkomen in de cursus
	Een e-mail versturen als het cursuscijfer is gewijzigd
	Controle gebruikersrol als voorwaarde gebruiken
	Controle groepslidmaatschap als voorwaarde gebruiken
	Datumcontrole als voorwaarde gebruiken


